
 
 

 

ATA Nº 027/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE 

NOVEMBRO DE 2021 – Às dezoito horas e sete minutos do dia nove 

de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se em Sessão 

Plenária Ordinária, os Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, 

Nona Legislatura, na Sala de Sessões Osmar Vargas dos Santos, 

sob a Presidência do Vereador Valter Luiz Parizotto, Vice-Presidente 

Vereador Ivar Guerra, Secretário da Mesa Diretora Vereador Valdir 

Pereira Bueno e com a presença dos demais Vereadores: Alan 

Turmina Lazari, Alecir Benetti, André Parisotto, Carlos Antônio 

Zanotto e Luciana Gallio Paim. O Senhor Presidente, em nome de 

Deus, declarou aberta a presente sessão, saudando a todos os 

presentes e informando a ausência justificada da Vereadora Fabiana 

de Fátima Cemin por motivos de saúde. NO EXPEDIENTE – 

Apreciação e votação da Ata n° 026/2021, sendo aprovada por todos 

os Vereadores presentes. O secretário da Mesa, Vereador Valdir 

Pereira Bueno, registrou as correspondências: Convite para Reunião 

mensal do Parlamento Regional no dia 11/11 de ordem do 

parlamento Regional e do legislativo de Nova Prata Ver. Gilmar 

Peruzzo. Ofício nº 38/2021 de 08 de novembro de 2021 do Conselho 

Tutelar de Ipê, tendo como assunto alteração da data de utilização 

do espaço público da Câmara de Vereadores. Ofício/GAB n° 

240/2021 de 05 de novembro de 2021 do Senhor Prefeito Municipal, 

tendo como assunto apresentação Audiência Pública, com vistas ao 

processo de discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual – 

LOA, para o exercício de 2022. Na apresentação das proposições 

dos Vereadores: - Indicação nº 047/2021 de autoria dos Vereadores 

Ivar Guerra, Alecir Benetti, Valdir Pereira Bueno, Valter Luiz Parizotto 

e Fabiana de Fátima Cemin. “Que o poder Executivo providencie o 

conserto/reparo de buracos do asfalto da Estrada Delvino Magro, 

entre o Santuário de Caravaggio até o início do calçamento da 

localidade conhecida como linha Busa.” Após a leitura da referida 

Indicação pelo Secretário da Mesa, os Vereadores autores 

apresentaram as justificativas. Em seguida declarado pelo Senhor 



 
 

 

Presidente que a Indicação nº 047/2021 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal. - Indicação nº 048/2021 de autoria dos 

Vereadores Ivar Guerra, Alecir Benetti, Valdir Pereira Bueno, Valter 

Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. “Que seja incluído no 

calendário Oficial do Município o Dia do conselheiro Tutelar, instituído 

através da Lei Federal nº 11.622 de 19 de novembro de 2007 e 

celebrado anualmente no dia 18 de novembro.” Após a leitura da 

referida Indicação pelo Secretário da Mesa, os Vereadores autores 

apresentaram as justificativas. Em seguida declarado pelo Senhor 

Presidente que a Indicação nº 048/2021 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal. - Indicação nº 049/2021 de autoria dos 

Vereadores Ivar Guerra, Alecir Benetti, Valdir Pereira Bueno, Valter 

Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. “Que o Poder Executivo 

analise a possibilidade de implantar um programa de fortalecimento 

e valorização profissional, na forma de uma contraprestação 

financeira, para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde que 

estão empenhados diretamente no combate e em atendimento aos 

pacientes com Coronavírus (COVID-19) de nosso Município.” Após a 

leitura da referida Indicação pelo Secretário da Mesa, os Vereadores 

autores apresentaram as justificativas. Em seguida declarado pelo 

Senhor Presidente que a Indicação nº 049/2021 será encaminhada 

ao Poder Executivo Municipal. Após, passou-se para os 

pronunciamentos dos Senhores Vereadores, conforme ordem de 

sorteio, fazendo uso da palavra os Vereadores Ivar Guerra e André 

Parisotto. ORDEM DO DIA - Projeto de Lei nº 054/2021 de origem do 

Poder Executivo Municipal, o qual “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir no orçamento corrente, crédito Adicional 

suplementar até o limite de R$107.500,00 (cento e sete mil e 

quinhentos reais), e dá outras providências.” O Secretário da Mesa 

Diretora, Vereador Valdir Pereira Bueno, procedeu à leitura do 

Projeto de Lei. Em seguida o Vereador André Parisotto, 

Secretário/Relator da Comissão de justiça, redação final, orçamento, 

finanças e saúde, procedeu a apresentação do Parecer: COMISSÃO 



 
 

 

DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, 

FINANÇAS E SAÚDE PARECER Nº 057/2021 Projeto de Lei nº 

054/2021, declarando o Parecer da Comissão como favorável. Após 

aberto o espaço para discussão do Projeto de Lei nº 054/2021, a 

palavra restou à disposição do Vereador Carlos Antônio Zanotto líder 

do Governo. Em seguida dada a palavra para os demais Vereadores, 

encerrada a fase de discussão, aberto o processo de votação, o 

Projeto de Lei nº 054/2021 foi aprovado por todos os vereadores 

presentes. - Projeto de Lei nº 055/2021 de origem do Poder Executivo 

Municipal, o qual “Altera a redação do artigo 232 da Lei Municipal nº 

095 de 29 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico 

dos Servidores do Município e dá outras providências.” O projeto de 

Lei foi encaminhado para análise da Comissão e não entra para 

discussão e votação nesta sessão. - Projeto de Lei nº 056/2021 de 

origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Autoriza a contratação 

temporária em caráter emergencial de excepcional interesse público 

de 02 (dois) Agente Comunitário de Saúde 40 (quarenta) horas, e dá 

outras providências.” O Secretário da Mesa Diretora, Vereador Valdir 

Pereira Bueno, procedeu à leitura do Projeto de Lei. Em seguida o 

Vereador André Parisotto, Secretário/Relator da Comissão de justiça, 

redação final, orçamento, finanças e saúde, procedeu a 

apresentação do Parecer: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 

JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 058/2021 Projeto de Lei nº 056/2021, declarando o 

Parecer da Comissão como favorável. Após aberto o espaço para 

discussão do Projeto de Lei nº 056/2021, a palavra restou à 

disposição do Vereador Carlos Antônio Zanotto líder do Governo. Em 

seguida dada a palavra para os demais Vereadores, encerrada a fase 

de discussão, aberto o processo de votação, o Projeto de Lei nº 

056/2021 foi aprovado por todos os vereadores presentes. Antes das 

explicações pessoais o presidente informou que a próxima Sessão 

ordinária será realizada no dia 23 de novembro de 2021. NAS 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fizeram uso da palavra os Vereadores 



 
 

 

Carlos Antônio Zanotto, Valdir Pereira Bueno, Alan Turmina Lazari e 

Ivar Guerra. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o 

Senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão. O tempo 

de gravação da sessão, na sua íntegra, conforme Resolução 

Legislativa nº 003/2014 foi de 01:09:39 (uma hora, nove minutos e 

trinta e nove segundos), sendo lavrada a presente Ata, a qual após 

aprovada pelos Senhores Vereadores, será assinada pelo Presidente 

e Secretário. 

 

 

Ver. Valter Luiz Parizotto   Ver. Valdir Pereira Bueno   

Presidente            Secretário 

 

 

  


